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Nota de prensa 
 

O PP rexeita unha área sanitaria independente en Monforte 
e descarta a UCI e o arranxo da fachada do hospital 

 
“Crear tres áreas integradas independentes en Lugo vai en contra do que 
defendemos”, afirmou a voceira popular tras a enmenda de modificación do 
PSdeG que esixía orzamentos e xestión independente para Cervo e Monforte 
 
Os populares descartan poñer en marcha a UCI en Lemos porque “coa falta de 
demanda non será posible dar un servizo de calidade” e non dan resposta á 
medida de arranxo da fachada do hospital reclamada polo PSdeG na súa enmenda 
 
O PSdeG vén de defender esta mañá no Parlamento de Galicia unha enmenda de 
modificación á iniciativa que levou o PP sobre a área sanitaria integrada con respecto a 
Monforte, na que os socialistas pedían medidas concretas para que a Xunta amosase “cal é o 
seu compromiso real” coa sanidade na provincia. O PP rexeitou o punto no que o PSdeG 
solicitaba “unha xerencia integrada propia e con orzamento independente” para Monforte. 
“Crear tres áreas integradas independentes en Lugo vai en contra do que defendemos”, 
afirmou a voceira popular, unha afirmación que, a xuízo do PSdeG, “por fin retrata ao 
Goberno galego e deixa clara a súa postura a pesar dos intentos de confundir á cidadanía”. 
 
Por outra banda, os socialistas, a través da deputada Carmen Acuña, pediron que o PP 
aprobase medidas concretas e non se quede en falar de “melloras” sen contido, como 
recollía a súa iniciativa. Neste sentido, solicitaban que a Xunta se comprometese ao arranxo 
da fachada do hospital, que é un compromiso incumprido polo PP desde hai anos cun 
orzamento de 400.000 euros,e á posta en marcha das instalacións da UCI, creadas na etapa 
do bipartito, dotándoas de ucistas e profesionais. Os populares descartan totalmente poñer 
en funcionamiento a UCI en Monforte a pesar de contar con infraestruturas para facelo 
porque, afirman, “coa falta de demanda non será posible dar un servizo de calidade”. Con 
respecto ao arranxo da fachada, outra das promesas do PP, a voceira popular nin sequera 
deu unha resposta nin o mencionou no seu turno de intervención. 
 
Carmen Acuña foi moi dura coa estratexia do PP e as continuas iniciativas sen contido con 
respecto ás áreas sanitarias “coas que trata de redimirse ante a opinión pública con 
maniobras burdas e infantís” e “ademáis de retratarse, roza o ridículo”, afirmou a socialista. 
“Traer esta iniciativa de urxencia só se entende se o que queren é chegar despois ao 
territorio e vender á súa maneira o que fixo a oposición, e tanta insistencia o único que 
demostra é que están á defensiva e moi preocupados con este decreto”, destacou Acuña. O 
único punto votado a favor polos socialistas foi o de instar á Xunta a que “garanta a 
continuidade e calidade dos servizos”, despois de que o PP aceptase incluír que tamén se lle 
esixa que “amplíe a carteira de servizos”. Os socialistas rexeitaron o resto da iniciativa, 
“totalmente vacía de contido”, ao rexeitar o PP unha área sanitaria independente e as 
melloras concretas para o hospital de Monforte. 
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